AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 5. 10. do 11. 10. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
Ve dnech 5-8/10 proběhne v Bruselu plenární
zasedání EP. V úterý dopoledne představí
předseda Evropské rady poslancům výsledky
mimořádného summitu ve dnech 1-2/10 (viz
zde). V souvislosti s tím projedná plénum také
program nadcházejícího zasedání Evropské
rady ve dnech 15-16/10 (viz zde). Na programu
bude dále rozprava k evropskému právnímu
rámci pro klima, který přetavuje evropské cíle v
oblasti klimatické neutrality do konkrétních
závazných předpisů. O svém postoji k němu
bude plénum hlasovat ve středu. V související
rozpravě prodiskutují poslanci novou strategii
EU pro lesy, kterou by měla Komise představit
na začátku roku 2021. K jejímu obsahu se
vyjádří formou usnesení. Další okruh debat se

bude týkat tématu právního státu. Plénum by se
mělo vyjádřit k vytvoření mechanismu EU pro
demokracii, právní stát a základní práva (viz
zde). V souvislosti s tím bude projednáváno
zakotvení podmínky dodržování právního
státu, pokud jde o čerpání finančních
prostředků v rámci víceletého finančního
rámce na období 2021–2027 a nástroje EU na
podporu oživení. Poslanci jím podmiňují svůj
souhlas s vyjednanou koncepcí budoucího
financování. Konkrétně se pak plénum bude
zabývat také stavem právního státu
v Bulharsku v návaznosti na místní protesty
kvůli obviněním z korupce ve vládních kruzích.
Středeční ranní rozprava bude patřit aktuálním
zahraničněpolitickým tématům, především pak
obnovení ozbrojených střetů mezi Arménií a
Ázerbájdžánem v souvislosti s enklávou

Náhorní Karabach či situaci v Íránu a
Venezuele. Odpoledne na ni poslanci naváží
rozpravou o digitálním financování a
souvisejících výzvách a rizicích či o dalším
rozvoji unie kapitálových trhů. K oběma
tématům přijme plénum ve čtvrtek usnesení,
v nichž nastíní svou představu o dalším postupu
v daných oblastech. K pořadu jednání pléna
podrobněji viz zde.

den prezentován členům Zahraničního výboru
EP. Na programu by mělo být dále předložení
strategického rámce pro integraci Romů.

post komisaře pro oblast finančních služeb,
stability a unie kapitálových trhů (Mairead
McGuinness z Irska) a komisaře pro
mezinárodní obchod (Valdis Dombrovskis
z Lotyšska). Jedná se o finální krok navazující na
veřejná slyšení obou kandidátů v relevantních
výborech dne 2/10 (viz zde).

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
5/10 se formou videokonference uskutečnilo
meziparlamentní setkání na úrovni předsedů
výborů k tématům Zelené dohody pro Evropu a
budoucí podoby společné zemědělské politiky
EU organizované německým předsednictvím.
Jeho úplný záznam je k dispozici zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 6/10 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Očekává se přijetí balíčku
k otázce
rozšiřování,
včetně
sdělení
o hospodářském a investičním plánu pro země
západního Balkánu. Jeho obsah bude ještě týž

REORGANIZACE KOMISE
Ve středu 7/10 by mělo plénum Evropského
parlamentu posvětit jmenování kandidátů na

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
5/10 proběhlo jednání ministrů financí
eurozóny ve formátu tzv. Euroskupiny. Na
programu bylo projednání pracovního
programu i priorit do první poloviny roku 2021
(viz zde). V této souvislosti se zaměřila také na
proces oživení po pandemii koronaviru
z hlediska zacílení reforem a investic v rámci
eurozóny. Pozornost byla věnována také
zhodnocení
vývoje
směnných
kurzů
v uplynulých měsících. Na její jednání naváže
dne 6/10 videokonference Rady pro
hospodářské a finanční věci (ECOFIN). Ministři
budou jednat o facilitě na podporu oživení a
odolnosti, která je jedním z hlavních nástrojů
plánu obnovy unijní ekonomiky (viz zde).
Proběhne rovněž první výměna názorů ohledně
balíčku právních předpisů v oblasti digitálních
financí předloženého 24/9 (viz zde) či akčního
plánu pro další pokrok v oblasti unie
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kapitálových trhů předloženého v tentýž den
(viz zde). Kromě toho si Rada vymění názory na
poznatky získané v rámci evropského semestru
2020, včetně důsledků pandemie covid-19
v tomto ohledu (viz zde). Ve stejný den
proběhne touto formou také neformální
zasedání ministrů energetiky. Na programu
bude diskuse o nástrojích pro dosažení
energetických a klimatických cílů pro rok 2030.
8/10 se uskuteční videokonference ministrů
vnitra, kteří si vymění názory na nový pakt o
migraci a azylu předložený 23/9 (viz zde). V této
souvislosti projednají také nejnovější vývoj a
iniciativy týkající se spolupráce se zeměmi
mimo EU v otázkách migrace, se zaměřením na
severní Afriku a západní Balkán. Na programu
bude rovněž téma rozvoje strategického
evropského policejního partnerství. 9/10
naváže na toto jednání videokonference
ministrů spravedlnosti, kteří se budou mimo
jiné zabývat otázkou digitalizace soudních
European Parliament,
Rue Montoyer 70,
MTY 03 R 012
B-1000 Brussels, Belgium

systémů, současným stavem projednávání
návrhů týkajících se elektronických důkazů (viz
zde) či umělou inteligencí a její vazbou na
Listinu základních práv EU. Prodiskutovány
budou rovněž justiční aspekty nové strategie
EU pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí.

MEZINÁRODNÍ SUMMIT
V úterý 6/10 proběhne v Bruselu Summit EUUkrajina. Jeho předmětem bude projednání
vzájemných vztahů, především pak dalších
kroků, pokud jde o provádění dohody o
přidružení, včetně komplexní zóny volného
obchodu. V této souvislosti se vrcholní
představitelé dotknou také stavu provádění
reforem na Ukrajině a diskutován bude rovněž
socioekonomický dopad pandemie covid-19 a
podpora, kterou EU Ukrajině v tomto směru
poskytuje. Nad rámec toho budou na programu
také některé regionální a zahraničněpolitické
otázky, mj. konflikt na východě Ukrajiny.
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